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TRƯỞNG BAN 

CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN HUYỆN ĐOAN HÙNG 

ĐIỆN: 

 

 Kính gửi:   

                          - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn; 

         - Xí nghiệp Thủy nông Đoan Hùng. 
  

Căn cứ vào Công văn số 1846/TĐTB-P2 ngày 06/10/2020 của Công ty Cổ 

phần Thủy điện Thác Bà về việc xả lũ qua công trình thủy điện Thác Bà. Vào hồi 

14h00 ngày 06/10/2020 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập 

tràn và duy trì phát tối đa 3 tổ máy với lưu lượng 420 m3/s; Tổng lưu lượng nước 

xả xuống hạ lưu là 600 m3/s. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN huyện yêu cầu: 

1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức thông báo đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven 

sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò 

ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ 

thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. 

- Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là 

các trọng điểm đê điều, khu vực sạt lở bờ và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để 

sẵn sàng ứng phó. 

- Chỉ đạo tăng thời lượng và tần suất đưa tin; đồng thời phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ 

quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa 

gây ra. 

- Báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện khi có tình 

huống phát sinh. 

2. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT -TKCN huyện; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động 

xuống địa bàn phụ trách để chỉ đạo kiểm tra chính quyền địa phương thực hiện 

công tác PCTT và TKCN./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND; 

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 

- CPVP HĐND và UBND; 

- Lưu: VT, BCHPCTT-TKCN. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đào Quý Cường 
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